คูมือผูใช
Smart-UPS™
เครื่องสํารองไฟ
750/1000/1500 VA
100/120/230 VAC
ชนิดยึดเขากับชัน้ 2U

Smart-UPSTM
เครื่องสํารองไฟ
750/1000/1500 VA
100/120/230 VAC
ชนิดยึดเขากับชั้น 2U
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บทนํา
APC™ by Schneider Electric Smart-UPS™ เปนเครื่องจายไฟสํารอง (UPS) ที่มีสมรรถนะสูง UPS ปองกัน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจากเหตุการณไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก ไฟฟาอาคารแปรปรวนเล็กนอย และการแปรปรวน
ขนาดหนัก นอกจากนี้ เครื่อง UPS ยังจายไฟสํารองจากแบตเตอรีแ่ กอปุ กรณที่เชือ่ มตออยูจนกวาระบบไฟฟาอาคาร
จะกลับมาอยูในระดับที่ปลอดภัยหรือแบตเตอรี่หมด
คูมือผูใชฉบับนี้มอี ยูในแผน CD ที่ใหมาดวย และอยูบนเว็บไซตของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com
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การติดตั้ง
กรุณาอานแผนคําแนะนําเพื่อความปลอดภัยกอนทําการติดตั้ง UPS

การแกะกลอง
เมื่อไดรับ UPS ขอใหตรวจสอบผลิตภัณฑทันที APC by Schneider Electric ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑ
ของคุณอยางแข็งแรงทนทาน อยางไรก็ตาม อาจเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายขึ้นไดในระหวางการขนสง หาก
ผลิตภัณฑไดรับความเสียหาย กรุณาแจงใหผขู นสงและผูแ ทนจําหนายทราบ
สามารถนํากลองไปรีไซเคิลได กรุณาเก็บไวใชใหม หรือจัดการทิ้งอยางเหมาะสม
ตรวจสอบสิ่งทีบ่ รรจุอยูในกลอง ซึ่งประกอบดวย UPS ฝาดานหนา ชุดประกอบราง และเอกสารชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบ
ดวย:
•
•
•
•
•

เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
แผนซีดีรอมที่มขี อ มูลเกีย่ วกับคูมอื การใชและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยเปนภาษาตางๆ
แผนซีดีรอม PowerChuteTM (เฉพาะรุน 120V/230V เทานั้น)
สายเคเบิลสือ่ สารชนิดอนุกรมและ USB
สายเคเบิลจัมเปอร IEC 2 เสน (เฉพาะรุน 230V)
UPS ไดรับการจัดสง โดยถอดขั้วตอแบตเตอรีอ่ อก

การติดราง
ในการติดราง กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ซงึ่ ใหมากับชุดประกอบราง
มีรางสําหรับติดใหสําหรับชั้นที่มี 4 เสา สําหรับชั้นทีม่ ีสองเสา ใหใชฉากในการติดเทานั้น
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ตําแหนงสําหรับติดดานขาง:
1. มาตรฐาน
2. ตําแหนงทางเลือก (ถอยหลังไป 1.4")
3. สําหรับชั้นที่มี 2 เสา (ถอยหลังไป 5”)

การจัดวาง UPS

วาง UPS ในที่ที่จะใช UPS มีน้ําหนักมาก ขอใหเลือกบริเวณที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักของ UPS ได
อยาใช UPS ในบริเวณที่มีฝุนมาก หรือมีอุณหภูมิและความชื้นนอกพิกัดที่ระบุ
การจัดวาง

0º- 40ºC (32º-104ºF)
ความชื้นสัมพัทธ 0-95%

2.5 ซม. (1 นิ้ว)

การติด UPS เขาในชั้น

UPS มีน้ําหนักมาก เพื่อให UPS มีน้ําหนักเบาลง คุณสามารถถอดแบตเตอรี่ออกกอนที่จะใส UPS เขาในชั้น (ขั้นที่ 1
และ 2
ขั้นที่ 2 ระวัง: แบตเตอรี่มีน้ําหนักมาก

ขั้นที่ 1

15

ขั้นที่ 3
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ติดตั้ง UPS ที่ดานลางหรือใกลกับดาน
ลางของชั้น (ขั้นที่ 3)
ตรวจใหแนใจวาหลังจากติดตั้ง UPS
เขาไป
ในชั้นแลว ชั้นจะไมกระดก

2

การติดและเชื่อมตอแบตเตอรี่ และการติดฝาดานหนา
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2
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ขั้นที่ 3
เสียบปลั๊กแบตเตอรี่เขากับ UPS เก็บสายแบตเตอรี่สีขาว
เขาในชองเหนือขั้วตอ

ขั้นที่ 4
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การตออุปกรณและกระแสไฟเขาสู UPS
แผงดานหลังของ Smart-UPS
รุน 100/120V

0

เฉพาะรุน 120V เทานั้น: สัญญาณเตือนการเดินสายไฟในอาคารผิดพลาด

รุน 230V

3

1.

ตออุปกรณเขากับ UPS หมายเหตุ: อยาตอเครื่องพิมพเลเซอรเขากับ UPS เครื่องพิมพเลเซอรใช
พลังงานมากกวาอุปกรณประเภทอื่นมาก และอาจทําให UPS ทํางานหนักเกินไป

2.

ใสอุปกรณเสริมเพิ่มเติมใดๆ ลงในชองเสียบ Smart Slot

3.

เสียบปลั๊กไฟของ UPS เขาในขั้วไฟที่มีสองขั้ว สามสาย และที่มีการตอสายลงดินเทานั้น หลีกเลี่ยงการใชสายพวง
รุน 100V/120V: มีสายไฟติดอยูถาวรกับแผงดานหลังของ UPS ปลั๊กไฟเขาคือ NEMA 5-15P
รุน 230V: ลูกคาตองหาสายไฟเอง ใหตอสายดินเขากับสกรูปองกันไฟกระชากเปนการชั่วคราว TVSS (ทางเลือก
เสริม) ในการตอสายดิน ใหขันสกรู TVSS ออกใหหลวม และตอสายดินของอุปกรณปองกันไฟกระชาก จากนั้น
ขันสกรูใหแนนเพื่อยึดสายดินไว :

4.

เปดอุปกรณตอพวงทั้งหมด หากตองการใช UPS เปนสวิทชเปดปดหลัก ตรวจใหแนใจวาสวิทชของอุปกรณ
ตอพวงทั้งหมดเปดอยู จะไมมีกระแสไฟเขาสูอุปกรณตอพวงจนกวาจะเปดสวิทชของ UPS

5.

ในการเปด UPS ใหกดปุม


บนแผงดานหนา

UPS อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ในขณะที่ตออยูกับไฟฟาในอาคาร แบตเตอรี่จะไดรับการอัดประจุไฟจํานวน
90% ในชวงสี่ชั่วโมงแรกของการทํางานปกติ อยา คาดหวังวา แบตเตอรี่ของ UPS จะทํางานไดเต็มที่ใน
ระหวางเวลาการอัดประจุไฟครั้งแรกนี้

รุน 120V: ตรวจสัญญาณไฟความผิดพลาดในการเดินสายไฟในอาคารซึ่งอยูบนแผงดานหลัง สัญญาณนี้จะ
ติดขึ้นหากเสียบปลั๊กไฟของ UPS เขากับขั้วไฟของอาคารที่ไดรับการเดินสายไฟไมเหมาะสม
กรุณาอานสวน การแกไขปญหา ในคูมือนี้
เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นสําหรับระบบคอมพิวเตอร ใหติดตั้งซอฟตแวร PowerChute เพื่อควบคุมและ
วินิจฉัยกระแสไฟที่เขาสู UPS



6.

ขั้วตอโดยทั่วไป
1

2

พอรตอนุกรม

สกรู TVSS

สามารถใชซอฟตแวรควบคุมกระแสไฟและชุดการเชื่อมตอกับ UPS ได
ขอใหใชเฉพาะชุดการเชื่อมตอที่ APC เปนผูจัดหาให หรือที่ไดรับการ
อนุมัติจาก APC เทานั้น
ใชสายเคเบิลที่ไดรับจาก APC เพื่อตอกับพอรตอนุกรมของคอมพิวเตอร อยา
ใชสายเคเบิลตอประสาน
ชนิดอนุกรมแบบมาตรฐาน เนื่องจากสายดังกลาวใชไมไดกับขั้วตอของ UPS
หากมีทั้งพอรตอนุกรม และพอรต USB จะไมสามารถใชพอรตทั้งสองพรอมกันได
UPS มีสกรูปองกันไฟกระชากเปนการชั่วคราว (TVSS) สําหรับตอสายดินกับอุปกรณปองกัน
ไฟกระชาก เชน อุปกรณปองกันสายโทรศัพทและสายไฟในขายงาน
เมื่อตอสายดิน ใหถอดปลั๊กของ UPS ออกจากแหลงจายไฟ
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การทํางาน

แผงดานหนาของ SMART-UPS
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เปด
ปด

ใชไฟจากอาคาร

สัญญาณการใชไฟจากอาคารจะติดขึ้น เมื่อ UPS จายกระแสไฟจากอาคารใหแกอุปกรณตอพวง
หากสัญญาณไฟนี้ดับลง แสดงวาไมไดเปด UPS อยู หรือ UPS กําลังใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่

ลดแรงดันไฟฟา

หากสัญญาณไฟนี้ติดขึ้น แสดงวา UPS กําลังปรับระดับแรงดันไฟสูงที่เขามาจากอาคารใหต่ําลง

เพิ่มแรงดันไฟฟา หากสัญญาณไฟนี้ติดขึ้น แสดงวา UPS กําลังปรับระดับแรงดันไฟต่ําที่เขามาจากอาคารใหสูงขึ้น

ใชไฟจาก
แบตเตอรี่

เมื่อสัญญาณไฟ ไฟจากแบตเตอรี่ ติดขึ้น แสดงวา UPS กําลังจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ใหแก
อุปกรณตอพวง เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่ UPS จะสงเสียงเตือนสี่ครั้ง ทุกๆ 30 วินาที

เกินกําลัง

UPS จะสงเสียงเตือนอยางตอเนื่อง และสัญญาณไฟ LED จะติดขึ้น เมื่อเกิดภาวะเกินกําลัง

8

9
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เปลี่ยน
แบตเตอรี่

หากไมผานการทดสอบแบตเตอรี่ดวยตนเอง UPS จะสงเสียงเตือนสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และ
สัญญาณไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่ จะติดขึ้น กรุณาอานสวน การแกไขปญหา ในคูมือนี้

ไมไดตอ
แบตเตอรี่

สัญญาณไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่ จะกะพริบ และมีเสียงเตือนสั้นๆ ทุกสองวินาที เพื่อแจงให
ทราบวาไมไดตอขั้วตอแบตเตอรี่อยู

การทดสอบ
ตัวเองโดย
อัตโนมัติ

เมื่อเปดเครื่องขึ้น UPS จะดําเนินการทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ และจะทดสอบตัวเองทุกสอง
สัปดาหหลังจากนั้น (โดยปริยาย)
ในระหวางการทดสอบตัวเอง อุปกรณตอพวงจะใชกําลังไฟจาก UPS ชั่วครูหนึ่ง
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หาก UPS ไมผานการทดสอบ สัญญาณไฟ LED เปลี่ยนแบตเตอรี่
จะติดขึ้น และ UPS
จะ
กลับสูการทํางานโดยใชกระแสไฟจากอาคาร อุปกรณตอพวงจะไมไดรับผลกระทบใดๆ จากการ
ทดสอบที่ลมเหลว ใหอัดประจุไฟในแบตเตอรี่อีกครั้งเปนเวลา 24 ชั่วโมง และใหเครื่องทดสอบ
ตัวเองอีกครั้ง หากการทดสอบลมเหลว ตองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
สั่งใหทดสอบ
ตัวเอง
13

กดปุม

คางไวสองหรือสามวินาที เพื่อเริ่มการทดสอบตัวเอง

การทํางานโดยใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่
หากไฟดับ Smart-UPS จะเปลี่ยนไปใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่ จะมี
เสียงเตือนสี่ครั้งทุกๆ 30 วินาที
กดปุม
(บนแผงดานหนา) เพื่อปดเสียงเตือนของ UPS (สําหรับเสียงเตือนที่ดังอยูเทานั้น)
หากกระแสไฟจากอาคาร
ยังดับอยู UPS จะจายกระแสไฟใหแกอุปกรณตอพวงจนกวาประจุไฟในแบตเตอรี่จะหมด
หากคุณไมไดใช PowerChute คุณตองเก็บบันทึกแฟมของคุณเอง และปดเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่กระแสไฟใน
แบตเตอรี่ของ UPS จะหมดลง

การกําหนดเวลาการทํางานเมื่อใชกระแสไฟจากแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรี่ของ UPS แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานและสภาพแวดลอม ขอแนะนําให
เปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกสามป กรุณาอานเวลาการทํางานของแบตเตอรี่ไดจากเว็บไซตของ APC by Schneider Electric
ที่ www.apc.com
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รายการที่ผูใชสามารถกําหนดได

หมายเหตุ: การตั้งรายการเหลานี้ทําไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE หรือการดเสริมที่เสียบในชอง SMARTSLOT
หนาที่

คาปริยายจาก
โรงงาน

ทางเลือกที่ผูใชสามารถ
เลือกได

รายละเอียด
หนาที่นี้จะตั้งระยะเวลาการทดสอบ
ตัวเองของ UPS กรุณาอาน
รายละเอียดในคูมือสําหรับ
ซอฟตแวรของคุณ
ใชฟลดนี้เพื่อระบุรหัสเฉพาะประจํา
UPS (เชน ชื่อหรือตําแหนงที่ตั้งของ
เซิรฟเวอร) เพื่อจุดมุงหมายในการ
บริหารขายงาน
ตั้งวันที่นี้ใหม เมื่อคุณเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหม

การทดสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ

ทุก 14 วัน
(336 ชั่วโมง)

ทุก 7 วัน (168 ชั่วโมง) เฉพาะตอน
เริ่มตนเทานั้น ไมมีการทดสอบ
ตัวเอง

รหัสประจํา UPS

UPS_IDEN

อักขระไมเกินแปดตัว เพื่อเปนรหัส
ประจําเครื่อง

วันที่ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้ง
สุดทาย

วันที่ผลิต

วันที่ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่

ประจุไฟขั้นต่ํากอนกลับมาจาก
สภาวะปด

0 เปอรเซ็นต

15, 25, 35, 50, 60, 75, 90 เปอรเซ็นต

UPS จะอัดประจุไฟในแบตเตอรี่ให
ถึงเปอรเซ็นตที่กําหนด กอนที่จะ
กลับมาจากสภาวะปด

สวางจา: UPS ไดรับการตั้งความไว
ไวที่ สูง

หากตองการเปลี่ยนความไวตอ
แรงดันไฟของ UPS กดปุม ความไว
ตอแรงดันไฟ
(ที่แผงดานหลัง)
โดยใชวัตถุปลายแหลม (เชน
ปากกา)

ความไวตอแรงดันไฟ
UPS ตรวจหาและตอบสนองตอ
การแปรปรวนของแรงดันไฟที่
เขาเครื่องโดยเปลีย่ นไปใช
กระแสไฟจากแบตเตอรีเ่ พื่อ
ปองกันอุปกรณตอพวง เมื่อ
คุณภาพกระแสไฟต่ํา UPS อาจ
จายกระแสไฟจากแบตเตอรี่
บอยๆ หากอุปกรณตอพวง
สามารถทํางานไดโดยปกติ
ภายใตภาวะการแปรปรวนดัง
กลาว
ใหลดการตั้งคาความไวตอ
แรงดันไฟลง เพื่อสงวนกระแส
ไฟในแบตเตอรี่ และยืดอายุการ
ใชงานของแบตเตอรี่
ถวงเวลาเสียงเตือนหลังจาก
กระแสไฟลมเหลว

สลัว: UPS ไดรับการตั้งความไวไวที่
ปานกลาง
ดับ:
ระยะเวลาการเตือนวาแบตเตอรี่
ต่ําอยูที่ประมาณแปดนาที

คุณสามารถเปลี่ยนระดับความไวต
อ
แรงดันไฟผานทางซอฟตแวร
PowerChute

ถวงเวลา 5 วินาที

ถวงเวลา 30 วินาที, เมื่อแบตเตอรี่
เหลือนอย, ไมมเี สียงเตือน
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เพื่อไมใหมีเสียงเตือนดังขึ้นหากเกิด
กระแสไฟแปรปรวนเพียงเล็กนอย
คุณสามารถตั้งถวงเวลาเสียงเตือนไ
ด

หมายเหตุ: การตั้งรายการเหลานี้ทําไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE หรือการดเสริมที่เสียบในชอง SMARTSLOT
หนาที่
ถวงเวลาการปดเครื่อง

คาปริยายจาก
โรงงาน
20 วินาที

การเตือนวาแบตเตอรี่ออน
ซอฟตแวร PowerChute จะ
ปดเครื่องลงโดยอัตโนมัติเมื่อ
แบตเตอรี่มเี วลาการทํางานเหลือ
อยูประมาณสองนาที (โดย
ปริยาย)

ทางเลือกที่ผูใชสามารถ
เลือกได

รายละเอียด

0, 60, 120, 240, 480, 720, 960 วินาที

ตั้งระยะเวลาระหวางเวลาที่ UPS
รับ
คําสั่งใหปด และเวลาที่ปดจริง

สวางจา: แบตเตอรีม่ ีกระแสไฟเหลือ
อยูประมาณสองนาที

เสียงเตือนวาแบตเตอรี่ออนจะดัง
อยางตอเนื่องเมื่อมีกระแสไฟใน
แบตเตอรี่เหลืออยูสองนาที

สลัว: แบตเตอรี่มีกระแสไฟเหลืออยู
ประมาณหานาที
ดับ: แบตเตอรี่มีกระแสไฟเหลืออยู
ประมาณแปดนาที

คุณสามารถเปลี่ยนคาปริยายสําหรั
บ
ระยะเวลาการเตือนไดจาก
ซอฟตแวร PowerChute

คาที่สามารถตั้งได:
5, 7, 10, 12, 15, 18 นาที
ถวงเวลาการเปดเครื่อง

0 วินาที

20, 60, 120, 240, 480, 720, 960 วินาที

UPS จะรอเปนเวลาที่กําหนด หลัง
จากที่กระแสไฟกลับมา กอนที่จะ
เปดเครื่องขึ้น (เพื่อไมใหกระแสไฟ
เขาสูวงจรกระแสไฟยอยมากเกิน
ไป)

จุดเปลี่ยนสูง

100V:
108VAC

100V:
110, 112, 114VAC

120V:
127VAC

120V:
130, 133, 136VAC

230V:
253VAC

230V:
257, 261, 265VAC

เพื่อหลีกเลี่ยงการใชแบตเตอรี่โดย
ไมจําเปนใหตั้งจุดเปลีย่ นสูงใหสูง
ขึ้น หากแรงดันไฟจากอาคารสูง
เปนประจํา และหากทราบวา
อุปกรณตอพวงสามารถทํางานได
ภายใตสภาวะเชนนี้
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หมายเหตุ: การตั้งรายการเหลานี้ทําไดจากซอฟตแวร POWERCHUTE หรือการดเสริมที่เสียบในชอง SMARTSLOT
หนาที่
จุดเปลี่ยนต่ํา

คาปริยายจาก
โรงงาน

ทางเลือกที่ผูใชสามารถ
เลือกได

100V:
92VAC

100V:
86, 88, 90VAC

120V:
106VAC

120V:
97, 100, 103VAC

230V:
208VAC

230V:
196, 200, 204VAC
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รายละเอียด
ตั้งจุดเปลี่ยนต่ําใหต่ําลง หากแรงดัน
ไฟจากอาคารต่ําเปนประจํา
และหาก
อุปกรณตอพวงสามารถทนตอ
สภาวะนี้ได

4:

การเก็บ การดูแลรักษา และการขนสง

การเก็บ
คลุม UPS ไว และวางในแนวปกติเหมือนกับขณะที่ใชงาน ในบริเวณที่เย็นและแหง โดยอัดประจุไฟในแบตเตอรี่ใหเต็ม
ที่อุณหภูมิ -15 ถึง +30 °C (+5 ถึง+86 °F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกหกเดือน
ที่อุณหภูมิ +30 ถึง +45 °C (+86 ถึง +113 °F) อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ทุกสามเดือน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
UPS นี้มีแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนไดงายโดยไมตองปดเครื่องกอน การเปลี่ยนแบตเตอรี่เปนขั้นตอนที่ปลอดภัย และไมมี
อันตรายจากกระแสไฟฟาดูด คุณสามารถเปด UPS และอุปกรณตอพวงทิ้งไว ขณะปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใชเปลี่ยน กรุณาติดตอผูแทนจําหนายของคุณ หรือติดตอ APC by Schneider
Electric ที่เว็บไซต www.apc.com/support
เมื่อถอดขั้วตอแบตเตอรี่ออกแลว อุปกรณตอพวงจะไมไดรับการปองกันจากภาวะไฟฟาดับ
ขอใหใชความระมัดระวังในขั้นตอนเหลานี้ เนื่องจากแบตเตอรี่มีน้ําหนักมาก
กรุณาอาน การติดและเชื่อมตอแบตเตอรี่ และการติดแผงดานหนา ในคูมือฉบับนี้
สําหรับคําแนะนําในการถอดแบตเตอรี่ออก กรุณาอาน การติด UPS เขาในชั้น (ขั้นที่ 1 และ 2)
ขอใหสงแบตเตอรี่เกาไปที่สถานรีไซเคิลหรือไปยัง APC by Schneider Electric โดยใสแบตเตอรี่
ในกลองแบตเตอรี่ใหมที่ใชเปลี่ยนแทนแบตเตอรี่เกา

การปลดขั้วตอแบตเตอรี่ออกกอนการขนสง
ดึงขั้วตอแบตเตอรี่ออกกอนที่จะขนสง UPS เสมอ เพื่อใหเปนไปตามกฎขอบังคับของ
กระทรวงคมนาคมของสหรัฐฯ (DOT)
อาจทิ้งแบตเตอรี่ไวใน UPS ได ไมจําเปนตองดึงแบตเตอรี่ออกมาจาก UPS
1. ปดและปลดอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตออยูกับ UPS ออก
2. ปด UPS และดึงปลั๊กไฟของ UPS ออกจากแหลงจายกระแสไฟ
3. ถอดฝาดานหนาออก และปลดขั้วตอแบตเตอรี่ออกโดยดึงสายแบตเตอรี่สีขาวออก
หากตองการคําแนะนําในการขนสง หรือวัสดุที่เหมาะสมในการบรรจุ กรุณาติดตอ APC by Schneider Electric
ที่เว็บไซต www.apc.com/support/contact
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5:

การแกไขปญหา

ใชตารางดานลางนี้ในการแกไขปญหาเล็กๆ นอยในการติดตั้งและการทํางานของ UPS หากตองการความชวยเหลือ
สําหรับปญหาที่ซับซอนเกี่ยวกับ UPS กรุณาไปที่เว็บไซตของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com
ปญหาและสาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

UPS ไมยอมเปด
ตอแบตเตอรี่ไมถูกตอง

ตรวจวาขัว้ ตอแบตเตอรี่ติดแนนดี

ไมไดกดปุม

กดปุม

ไมไดตอ UPS กับแหลงจายไฟ

ตรวจดูวาปลายสายไฟจาก UPS ที่ตอกับแหลงจายไฟของอาคารแนนดีทั้งสองดาน

แรงดันไฟต่ํามากหรือไมมีแรงดันไฟ

ตรวจกระแสไฟที่เขาเครื่อง UPS โดยเสียบเขากับโคมไฟ หากไฟจากโคมไฟหรี่มาก
ใหเรียกชางมาตรวจแรงดันไฟ

หนึ่งครั้ง เพื่อเปด UPS และอุปกรณที่ตอพวงอยู

UPS ไมยอมปด
ไมไดกดปุม

กดปุม

หนึ่งครั้งเพื่อปด UPS

ความขัดของภายใน UPS

อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก และสงไปซอมทันที

UPS สงเสียงเตือนเปนบางโอกาส
การทํางานโดยปกติของ UPS
เมื่อใชไฟจากแบตเตอรี่

ไมตองดําเนินการใดๆ UPS กําลังปองกันอุปกรณที่ตอพวงอยู

ระยะเวลาการทํางานของ UPS ไมนานเทาที่คาดหวัง
แบตเตอรี่ของ UPS ออน เนื่องจากเพิ่ง อัดประจุไฟในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ตองไดรับการอัดประจุใหมหลังจากที่ไฟดับเปน
เกิดไฟดับ หรืออายุการใชงานของ
เวลานาน แบตเตอรี่จะเสื่อมเร็ว เมื่อใชงานบอย หรือเมื่อทํางานในอุณหภูมิที่สูงกวา
ที่กําหนด หากแบตเตอรี่ใกลหมดอายุการใชงาน ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ถึงแมวา
แบตเตอรี่ใกลหมด
สัญญาณไฟ LED แจงใหทราบวาตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ จะยังไมติดขึ้นก็ตาม
สัญญาณไฟทั้งหมดติดขึ้น และ UPS สงเสียงเตือนตลอดเวลา
ความขอของภายใน UPS
อยาพยายามใช UPS ใหถอดปลั๊ก UPS ออก และสงไปซอมทันที
สัญญาณไฟบนแผงดานหนากะพริบเรียงตามลําดับกัน
มีการสั่งปด UPS ผานทางซอฟตแวร
ไมตองดําเนินการใดๆ UPS จะเปดขึน้ เองโดยอัตโนมัติ เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา
หรือการดเสริม
สัญญาณไฟทั้งหมดดับ ทั้งๆ ที่เสียบ UPS อยูกับขั้วไฟที่ผนัง
UPS ปดลง และแบตเตอรี่หมด
ไมตองดําเนินการใดๆ UPS จะกลับสูก ารทํางานปกติ เมื่อกระแสไฟกลับคืนมา
เนื่องจากไฟดับเปนเวลานาน
และแบตเตอรี่มีประจุไฟเพียงพอ
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ปญหาและสาเหตุที่เปนไปได

วิธีการแกไข

สัญญาณไฟเกินความสามารถติดขึ้น และ UPS สงเสียงเตือนอยางตอเนื่อง
มีอุปกรณตอพวงกับ UPS มากเกินไป จํานวนอุปกรณตอพวงเกิน “จํานวนสูงสุด” ที่ระบุไวในสวน รายละเอียด ใน
เว็บไซตของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com
เสียงสัญญาณเตือนจะดังตอไปเรื่อยๆ จนกวาจะลดจํานวนอุปกรณตอพวงลง ให
ปลดอุปกรณที่ไมจําเปนออกจาก UPS
UPS จะจายกระแสไฟตอไปเรื่อยๆ ตราบเทาที่ยังมีกระแสไฟเขามาจากอาคาร และ
สวิทชตัดกระแสไฟไมดีดกลับ แต UPS จะไมจายกระแสไฟจากแบตเตอรี่ หาก
กระแสไฟที่เขาสูอาคารดับลง
หากมีจํานวนอุปกรณตอพวงมากเกินไปในขณะที่ UPS ใชกําลังไฟจากแบตเตอรี่
UPS จะยุติการจายกระแสไฟเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องได
สัญญาณไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติดขึ้น
ตรวจวาไดเสียบขัว้ ตอแบตเตอรี่แนนดี
สัญญาณไฟเปลี่ยนแบตเตอรี่กะพริบ
และมีเสียงสัญญาณสัน้ ๆ ดังขึ้นทุกสอง
วินาที เพื่อแจงวาไมไดเสียบขั้วตอ
แบตเตอรี่อยู
แบตเตอรี่ออน
ปลอยใหแบตเตอรี่อัดประจุไฟเปนเวลาอยางนอย 24 ชั่วโมง จากนั้น ใหเครื่อง
ดําเนินการทดสอบตัวเอง หากยังมีปญหายังเกิดขึ้นอีก ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม
การทดสอบตัวเองของแบตเตอรี่
UPS สงเสียงเตือนสั้นๆ เปนเวลาหนึ่งนาที และสัญญาณไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ ติด
ขึ้น จะมีเสียงเตือนดังขึ้นทุกหาชั่วโมง ใหปฏิบัตติ ามขั้นตอนการทดสอบตัวเอง
ลมเหลว
หลังจากที่ไดอัดประจุไฟในแบตเตอรี่เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อยืนยันวาตอง เปลีย่ น
แบตเตอรี่ จริง เสียงสัญญาณจะหยุดดังหากแบตเตอรี่ผานการทดสอบตัวเอง
สัญญาณไฟแสดงความผิดพลาดในการเดินสายไฟในอาคารติดขึ้น
เฉพาะรุน 120V เทานั้น สัญญาณไฟ
ความผิดพลาดในการเดินสายไฟที่เครื่องจะตรวจพบไดแก การไมมีสายดิน
แสดงความผิดพลาดในการเดินสายไฟ การสลับขั้วที่มีกระแสไฟและไมมีกระแสไฟ และการที่กระแสไฟเขาสูวงจร
ที่ไมมีกระแสไฟมากเกินไป
ในอาคารที่ดานหลัง
ใหติดตอชางไฟที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาแกไขการเดินสายไฟในอาคาร
เสียบ UPS เขาในขั้วรับไฟของอาคารที่
ไดรับการตอสายไฟอยางไมเหมาะสม
สวิทชตัดกระแสไฟเขาดีดกลับ
ปุมบนสวิทชตดั กระแสไฟ
(ที่อยู
ทางขวาของขั้วตอสายไฟเขา) ดีดออก
มา

ลดจํานวนอุปกรณตอพวงกับ UPS ลง โดยดึงปลั๊กของอุปกรณตอพวงออก และกด
ปุมบนสวิทชตดั กระแสไฟกลับลงไป
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สัญญาณไฟลดแรงดันไฟหรือเพิ่มแรงดันไฟติดขึ้น
ระบบของคุณประสบกับภาวะแรงดัน
ไฟต่ําหรือสูงเกินไปเปนเวลานาน
ปญหาและสาเหตุที่เปนไปได

ใหชางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาตรวจวามีปญหาเกี่ยวกับไฟฟาหรือไม
หากยังเกิดปญหาอยู ใหติดตอขอความชวยเหลือจากการไฟฟา
วิธีการแกไข

ไมมีกระแสไฟจากอาคาร และปด UPS แลว
รุน 120V/230V: เมื่อ UPS ปดลง และ
คางไว (ประมาณ 3 วินาที) เครื่องจะสงเสียงบี้ปขึ้น และสัญญาณไฟ
ไมมีกระแสไฟจากอาคาร ใหใชการเปด กดปุม
จะกะพริ
บ
เครื
่องจะสงเสียงบี้ปอีกครั้ง ในระหวางนี้ใหปลอยปุม ON การทําเชนนี้
เครื่องเย็น เพื่อจายกระแสไฟจาก
จะเป
น
การจ
า
ยกระแสไฟให
แก UPS และอุปกรณตอพวงทันที ขอใหแนใจวาสวิทช
แบตเตอรี่ของ UPS ใหแกอุปกรณ
ของอุ
ป
กรณ
ต
อ

พ
ว
งเป
ด
อยู

ตอพวง การเปดเครื่องเย็นไมใช
สภาวะปกติ
UPS ใชไฟจากแบตเตอรี่แมวากระแสไฟจากอาคารจะเปนปกติก็ตาม
สวิทชตัดกระแสไฟของ UPS ดีดกลับ ลดจํานวนอุปกรณที่ตอพวงกับ UPS ลง โดยถอดปลั๊กอุปกรณออก และปุมบน
สวิทชตัดกระแสไฟ (ที่ดานหลังของ UPS) กลับลงไป
แรงดันไฟจากอาคารสูงมาก ต่ํามาก
ยาย UPS ไปเสียบกับแหลงจายไฟอื่นในวงจรอื่น ทดสอบแรงดันไฟเขาเครื่องโดย
หรือแปรปรวนมาก เครื่องกําเนิดไฟฟา ใชคุณสมบัติการแสดงแรงดันไฟของอาคาร (อานดานลาง) ใหลดความไวตอแรงดัน
ราคาถูกชนิดใชน้ํามันอาจทําใหแรงดัน ไฟลงหากอุปกรณตอพวงสามารถทํางานไดในสภาวะดังกลาว
ไฟแปรปรวน
สัญญาณไฟประจุไฟในแบตเตอรี่และโหลดแบตเตอรี่กะพริบพรอมกัน
อุณหภูมิภายในของ UPS เกินกวา
อุณหภูมิที่สามารถทํางานไดอยาง
ปลอดภัย

ตรวจสอบวาอุณหภูมิในหองอยูภายในพิกัดที่ระบุสําหรับการทํางานของเครื่อง
ตรวจสอบวาไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง โดยใหมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ
ปลอยให UPS เย็นลง จากนั้นเปด UPS ขึ้นใหม หากยังมีปญหาอยู ใหติดตอ
APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com/supoport
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คุณสมบัติการวินิจฉัยแรงดันไฟฟาจากอาคาร
แรงดันไฟฟาจากอาคาร
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UPS มีคุณสมบัติการวินิจฉัยทีแ่ สดงแรงดันไฟฟาจากอาคาร เสียบ UPS เขากับ
กระแสไฟจากอาคารโดยปกติ
กดปุม
คางไวเพื่อดูแทงกราฟแสดงแรงดันไฟฟา หลังจากสองหรือสามวินาที
สัญญาณไฟ LED หาดวง สัญญาณไฟประจุไฟในแบตเตอรี่ และ
ที่ปรากฏอยูที่ดานขวาของแผงดานหนาแสดงแรงดันไฟฟาเขา
กรุณาอานตัวเลขแรงดันไฟทางซาย (ไมมีตัวเลขเหลานีบ้ น UPS)
การแสดงผลระบุวาแรงดันไฟอยูระหวางคาที่ปรากฏขึ้นและคาถัดไปทีส่ ูงขึ้น
สัญญาณไฟติดขึ้นสามดวงแสดงวาแรงดันไฟอยูในพิกัดปกติ
หากไมมีสัญญาณไฟติดขึ้น และเสียบ UPS อยูกับแหลงจายไฟที่ทํางานเปนปกติ
แสดงวาแรงดันไฟต่ํามาก
หากสัญญาณไฟทั้งหาดวงติดขึ้นแสดงวาแรงดันไฟสูงมาก ควรใหชางไฟมาตรวจ

การเริ่มทดสอบตัวเองของ UPS เปนสวนหนึ่งของกระบวนการนี้ และจะไมมีผลกระทบตอการแสดงแรงดันไฟ
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การขนสงและการซอมบํารุง

การเคลื่อนยาย
1 . ปดเครื่อง และถอดอุปกรณที่เชื่อมตออยูทั้งหมด
2 . ถอดปลั๊กเครื่องจากแหลงจายไฟฟาอาคาร
3 . ตัดการเชื่อมตอแบตเตอรี่ภายในและภายนอกทั้งหมด (ถามี)
4 . ปฏิบัติตามขั้นตอนการขนสงที่อธิบายในสวน บริการ ของคูมือฉบับนี้

บริการ
ถาตองนําอุปกรณเขารับบริการ อยาสงอุปกรณคืนไปยังบริษัทตัวแทนจําหนาย กรุณาปฏิบตั ิตามขั้นตอนตอไปนี้ :
1 . ทบทวนสวน การแกไขปญหา ของคูมือนี้ เพื่อตัดปญหาทั่วไปออกใหหมด
2 . หากปญหายังเกิดขึ้น กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาของ APC by Schneider Electric หรือไปที่เว็บไซตของ

APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com

a. จดหมายเลขรุน และหมายเลขซีเรียล และวันที่ซื้อผลิตภัณฑไปดวย หมายเลขรุนและหมายเลขซีเรียล

อยูที่แผงดานหลังของเครื่อง และสามารถดูไดจากจอแสดงผล LCD บนเครื่องบางรุน
b. ฝายบริการลูกคาและชางเทคนิคจะพยายามแกไขปญหาผานทางโทรศัพท ถายังไมสามารถ

แกไขปญหาได ชางเทคนิคจะออกหมายเลขอนุญาตสงคืนสินคา (Returned Material Authorization
Number หรือ RMA#) ใหแกคุณ
c. ถาเครื่องยังอยูภายในระยะเวลารับประกัน คุณจะไมตองเสียคาใชจายในการซอมใดๆ ทั้งสิ้น
d. กระบวนการใหบริการและการสงคืน อาจแตกตางกันในแตละประเทศ กรุณาดูที่เว็บไซตของ APC by

Schneider Electric ที่ www.apc.com สําหรับคําแนะนําเฉพาะของแตละประเทศ

3 . บรรจุเครื่อง UPS ใหเรียบรอยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึน
้ ในระหวางการขนสง หามใชเม็ดโฟมใน

การกันกระแทกโดยเด็ดขาด การรับประกันสินคาไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางขนสง

a. หมายเหตุ: เมื่อจัดสงสินคาภายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ตองถอดแบตเตอรี่ UPS ออกหนึ่งตัวกอนการจัดสง ตามระเบียบของกรมการขนสงสหรัฐ
(DOT) และตามขอบังคับของ IATA แบตเตอรี่ภายในอาจคงไวในเครื่อง UPS
b. แบตเตอรี่อาจยังคงเชื่อมตอใน XBP ในระหวางการจัดสง ไมใชเครื่องทั้งหมดที่จะใชประโยชนจาก

XLBPs

4 . เขียนหมายเลข RMA ที่ฝายบริการลูกคาใหมาไวดา นนอกของบรรจุภัณฑ
5 . สงคืนเครื่องพรอมจายคาขนสงและประกันสินคาลวงหนาไปยังที่อยูที่ฝายบริการลูกคาใหไว
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การรับประกันจากโรงงานแบบจํากัด
Schneider Electric IT Corporation (SEIT) ใหการรับประกันวาผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ ปราศจากขอบกพรอง ทั้งในดานวัสดุ
และฝมือแรงงานเปนระยะเวลาสอง (2) ป นับจากวันที่ซื้อ ขอผูกพันของ SEIT ภายใตการรับประกันนี้จํากัดอยูใ นเรื่องการซอมแซม
หรือการเปลีย่ นผลิตภัณฑที่บกพรองใดๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจของบริษัท การซอมหรือการเปลีย่ น ไมถือเปนการยืดระยะเวลา
การรับประกันตามที่ไดกําหนดไวตั้งแตแรกแตอยางใด
การรับประกันนี้ใชไดกับผูซื้อทานแรกเทานั้นซึ่งจะตองลงทะเบียนภายใน 10 วันนับจากวันที่ซื้อ สามารถลงทะเบียนสินคาออนไลน
ไดที่ warranty.apc.com
SEIT จะไมรับผิดชอบภายใตการรับประกันถาการทดสอบและตรวจสอบเปดเผยวา ขอบกพรองที่ถูกกลาวหาในผลิตภัณฑไมมีอยู
หรือเกิดจากการใชที่ผิด การละเลย การติดตั้ง การทดสอบหรือการทํางานที่ไมเหมาะสมของสินคาที่ขัดกับขอแนะนําในขอมูล
จําเพาะของ SEIT ของผูใชหรือบุคคลที่สามใดๆ นอกจากนี้ SEIT จะไมรับผิดชอบถึงขอบกพรองที่เกิดจาก 1) ความพยายามทีไ่ มได
รับอนุญาตในการซอมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ 2) แรงดันไฟหรือการเชื่อมตอไมถูกตองหรือไมเพียงพอ 3) สภาพสถานที่ทํางาน
ไมเหมาะสม 4) เหตุสุดวิสัย 5) การสัมผัสกับสภาพอากาศ หรือ 6) การโจรกรรม ภายใตการรับประกัน SEIT ไมรับผิดชอบใดๆ
สําหรับผลิตภัณฑใดๆ ที่หมายเลขผลิตภัณฑมีการเปลี่ยนแปลง เปนรอยหรือเอาออก
ยกเวนที่ไดกลาวไวขางตน ไมมีการรับประกันที่ประกาศไวหรือที่บอกเปนนัย โดยการดําเนินการของกฎหมายหรืออื่นๆ
ที่สามารถใชไดกับผลิตภัณฑที่ขายที่ใหบริการหรือที่ติดตั้งภายใตขอตกลงนี้หรือที่เกี่ยวของตามนี้
SEIT ขอปฏิเสธการรับประกันโดยนัยทั้งหมดในเรื่องความสามารถในการจําหนาย ความพึงพอใจ และความเหมาะสม
สําหรับการใชงานเฉพาะดาน
การรับประกันสินคาโดยชัดเจนของ SEIT จะไมมีการเพิ่มเติม ลดทอน หรือไดรับผลกระทบจากการใหบริการของ SEIT
ในดานคําแนะนําทางเทคนิคหรือคําแนะนําอื่นๆ หรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ และจะไมมีภาระผูกพันหรือ
การรับผิดชอบใดๆ กับสิ่งดังกลาว
การรับประกันสินคาและการแกไขขางตนมีผลเฉพาะในที่นี้และแทนการรับประกันสินคาและการแกไขอื่นๆ ทั้งหมด
การรับประกันที่กําหนดไวขางตนประกอบดวยความรับผิดชอบของ SEIT แตเพียงผูเดียวและการแกไขเฉพาะผูซื้อ ในกรณี
ที่เกิดการผิดสัญญาใดๆ ตามที่ใหไวในการรับประกันดังกลาว การรับประกันของ SEIT จะครอบคลุมเฉพาะผูซื้อเทานั้น
และไมครอบคลุมถึงบุคคลที่สามอื่นๆ แตอยางใด
ไมวาในกรณีใดก็ตาม SEIT, เจาหนาที่ของ SEIT, กรรมการบริษัท, สํานักงานสาขาหรือพนักงาน ไมจําเปนตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ไมวาจะเปนความเสียหายทางออม ความเสียหายแบบพิเศษ ความเสียหายอันเปนผลตอเนื่อง
หรือความเสียหายที่ตองมีการชดใชอันเกิดจากการใชงาน บริการ หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ ไมวาความเสียหายนั้นเกิดขึ้นใน
ขอสัญญาหรือจากการละเมิด โดยไมคํานึงถึงความผิด การละเลย หรือความรับผิดชอบที่แทจริง หรือแมวา SEIT จะไดรับ
การบอกกลาวลวงหนาวาจะเกิดความเสียหายดังกลาวขึ้นหรือไมก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง SEIT จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ
เชน การสูญเสียผลกําไรหรือรายได ไมวาทางตรงหรือทางออม การสูญเสียอุปกรณ การสูญเสียการใชงานของอุปกรณ การสูญเสีย
ซอฟตแวร การสูญเสียขอมูล คาใชจายในการจัดหาอุปกรณทดแทน การเรียกรองสิทธิโดยบุคคลที่สามหรือประการอื่นๆ
ไมมีขอความใดในการรับประกันแบบมีเงื่อนไขนี้ที่จะยกเวนหรือจํากัดความรับผิดของ SEIT ตอการเสียชีวิตหรือการไดรับบาดเจ็บ
อันเปนผลมาจากความประมาทเลินเลอหรือการบิดเบือนความจริงในขอบเขตที่ไมสามารถยกเวนหรือจํากัดตามกฎหมายที่บังคับ
ใชได

ในการขอรับบริการภายใตการรับประกันนี้ คุณจะตองไดรับหมายเลขอนุญาตสงกลับวัสดุ (Returned Material Authorization หรือ
RMA) จากฝายบริการลูกคาเสียกอน ลูกคาที่มีปญหาในการเรียกรองการรับประกันอาจเขาถึงเครือขายการสนับสนุนลูกคาทั่วโลก
ของ SEIT ผานเว็บไซตของ APC: www.apc.com และเลือกประเทศของคุณจากเมนู แลวเปดแท็บ "การสนับสนุน" ที่ดานบนของ
หนาเว็บ เพื่อดูขอมูลการติดตอกับฝายบริการลูกคาภายในเขตพื้นที่ของคุณ ผลิตภัณฑจะตองถูกสงคืนโดยชําระคาสงลวงหนาแลว
และตองสงคําอธิบายโดยยอเกี่ยวกับปญหาที่พบ รวมทั้งหลักฐานที่ใชยืนยันวันที่และสถานที่ซื้อผลิตภัณฑดังกลาวมา
พรอมกันดวย
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ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ
คุณสามารถขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ APC by Schneider
Electric โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้:
• เข้าไปที่เว็บไซต์ของ APC by Schneider Electric ที่ www.apc.com เพื่อเข้าถึงเอกสารในฐานข้อมูลของ
APC และเพื่อยื่นคำร้องขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้า
– www.apc.com (สำนักงานใหญ่ของบริษัท)
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของ APC by Schneider Electric ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศนั้นๆ เพื่อให้บริการ
ข้อมูลฝ่ายบริการลูกค้า
– www.apc.com/support/
การบริการข้อมูลทั่วโลกโดยการค้นหาจากฐานความรู้ของ APC และการใช้บริการ e-Support
• ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า APC by Schneider Electric ทางโทรศัพท์หรืออีเมล
– ศูนย์บริการในพื้นที่ของแต่ละประเทศ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apc.com/support/contact
– สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการจากฝ่ายบริการลูกค้าในพื้นที่ ติดต่อตัวแทนหรือผู้จัด
จำหน่ายของ APC by Schneider Electric ที่ขายผลิตภัณฑ์ APC by Schneider Electric ให้กับคุณ
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